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                                        P R O C E S – V E R B A L 

       Incheiat astazi   3 decembrie 2018 in sedinta de indata a Consiliului local al 
comunei Vladeni , judetul Ialomita ,  unde participa un nr. de 10 membrii ai Consiliului 
Local din numarul de 11 cati sunt in componenta acestuia. 
Absent domnul consilier Virlan Robert Ionel .
     Sedinta a fost convocata in temeiul art. 39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare prin dispozitia 
primarului nr. 
     Potrivit art. 42 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 secretarul comunei prezinta procesul-
verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului Local .
          Domnul   presedinte de sedinta Voicu Ion anunta ordinea de zi :
  Ordinea de zi este supusa la vot si aprobata in unanimitate de catre cei prezenti la 
sedinta .
    I. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitii ,,Reabilitare , modernizarea, extinderea si dotarea 
infrastructurii pentru infintarea unui centru social fara componenta rezidentiala in 
comuna Vladeni , judetul Ialomita”.
   Se trece la punctul I 
Domnul Primar Dinu Marian prezinta referatul privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare , modernizarea, extinderea si dotarea 
infrastructurii pentru infintarea unui centru social fara componenta rezidentiala in 
comuna Vladeni , judetul Ialomita”.
Domnul consilier Corlau Lucian intreaba ce inseamna 5 ani ? 
Domnul primar – da  explicatii. 
Domnul consilier Corlau Lucian intreaba ce se va face acolo?
Domnul primar explica ca se va face centru de zi pentru  un grup de 120 persoane .
Domnul consilier Corlau Lucian intreaba cat este contributia noastra a comunei?
Domnul primar spune ca este 220 milioane lei , iar valoarea proiectului este de 531.800 
lei .  O sa platim probabil doar proiectarea .
Domnul consilier Corlau Lucian spune ca s – a mai depus un proiect asemanator. 
Domnul primar spune ca daca nu suntem in stare sa aducem pentru comuna 50 si ceva 
de miliarde ar fi chiar ....
Domnul consilier Corlau Lucian intreaba cine o sa faca acest proiect? 
Domnul primar – explica .
Domnul Ghita intreaba ce inseamna fara componenta rezidentiala ?
Domnul Socarici Titi – explica ca o sa fie un centru doar de zi , adica nu se poate dormi 
acolo deaorece nu are dormitoare si are doar sali pentru zi . 
Domnul consilier Corlau Lucian spune ca era bine cum este la Movila . 



Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba cum putem sa aprobam daca nu avem avizul 
MEN .
Domnul consilier Corlau Lucian sustine ca trebuie sa avem avizul MEN si il intreaba pe 
domnul Socarici Titi cum a emis certificatul de urbanism ?
Domnul Socarici – explica ca s-a facut solicitarea MEN pentru emiterea avizului pentru 
schimbarea destinatiei .   
Domnul primar spune ca deocamndata nu ne trebuie avizul , aprobam doar indicatorii . 
Domnul consilier Corlau Lucian mai intreaba cine este proprietarul si pentru ce a fost 
facuta solicitarea emiterii certificatului de urbanism .
Domnul Socarici Titi spune ca proprietar este UAT Vladeni . 
Domnul primar spune ca ar fi pacat sa pierdem aceasta suma .
Domnul consilier Corlau Lucian spune ca este destul de complicat , poti sa depui 
proiectul si sa nu fie aprobat .
Domnul consilier Ghita Ion - spune ca exista 3 variante . 
      Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .
       Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal .

             Presedinte de sedinta ,                                                     P. Secretar ,
       VOICU ION                                                   DRAGOMIR VASILICA 
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                                                    PROCES-VERBAL
                                           Incheiat astazi ___________

           Subsemnata Dragomir Vasilica , secretar al comunei Vladeni ,  Judetul Ialomita si 
d-na    Dima Mariana inspector achizitii publice , am procedat la afisarea procesului – 
verbal incheiat in urma sedintei ordinare a Consiliului Local din data de _____________.

                      Secretar ,                                               Inspector achizitii publice  ,
                  Dragomir Vasilica                                                   Dima Mariana 
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COMUNEI  VLADENI 
JUDETUL IALOMITA

                                            
                                                    PROCES-VERBAL
                                           Incheiat astazi ___________

           Subsemnata Dragomir Vasilica , secretar al comunei Vladeni ,  Judetul Ialomita si 
d-na    Dima Mariana inspector achizitii publice, astazi data de mai sus am procedat la 
afisarea Minutei  incheiate in urma sedintei ordinare a Consiliului Local Vladeni din data 
de _____________.

                         Secretar ,                                                       Insp.achizitii publice  ,
                  Dragomir Vasilica                                                       Dima Mariana  
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                            MINUTA SEDINTEI ORDINARE A 
                    CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VLADENI
                                 din data de 3 decembrie  2018 

Intocmita in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica,art.2 lit.c pct.1 , 2 si 3 si art. 3 lit. g.

        Incheiata astazi 3 decembrie  2018   in sedinta de indata a Consiliului 
Local al comunei Vladeni , judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul
comunei, prin dispozitia nr. 160/29.11.2018 .               
        La sedinta au fost prezenti 10 membrii ai consiliului local Vladeni din 
numarul de 11 cati sunt in componenta acestuia  . Absent domnul consilier 
local Virlan Robert Ionel . 
        La sedinta Consiliului Local participa secretarul.
S-a supus la vot procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului 
Local si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
        In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1.   Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investitie ,,Reabilitarea , modernizarea , extinderea si dotarea
infrastructurii  pentru infiintarea unui centru social fara componenta 
rezidentiala in comuna Vladeni , Jud. Ialomita ” .
     Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru, in 
varianta propusa de initiator – dl primar.

                                                     P.  Secretar ,
                                                   Dragomir Vasilica   
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